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 ศกัรินทร์  เกษรเทียน : ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการ
ทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์. อาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : รศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  148 หนา้. 
 
 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่ม
ของข้าราชการตาํรวจกองบังคบัการปราบปรามการค้ามนุษย์ มีวตัถุประสงค์  1) เพือศึกษาถึงระดับ       
การดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการตาํรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย  ์               
2) เพือศึกษาถึงระดบัประสิทธิผลในการทาํงานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปราม
การคา้มนุษย์   3) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลในการทาํงาน
แบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองในการ
เก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์จาํนวน  นาย สถิติทีใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ 
 . การดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการตาํรวจกองบังคับการปราบปราม
การคา้มนุษย ์ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.95 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรับเปลียนองคก์ารเป็นอนัดบัแรก ลาํดบัถดัมา คือ ดา้นพลวตัการเรียนรู้ 
ดา้นการจดัการความรู้  ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิก และดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี ตามลาํดบั 
 . ประสิทธิในการทํางานแบบกลุ่มของข้าราชการตํารวจกองบังคับการปราบปราม        
การคา้มนุษย ์ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั .   เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  ได้แก่  ด้านความเข้าใจในการทํางานแบบกลุ่มเป็นอันดับแรก ลําดับถัดมาคือ              
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน และดา้นทกัษะในการทาํงานแบบกลุ่ม  
 . การดาํเนินงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านพลวตัของการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลียน
องค์การ ดา้นการเพิมอาํนาจสมาชิกองคก์าร  ดา้นการจดัการความรู้ และดา้นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี    
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์
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 The objectives of researching the relationship between learning organization and 
effectiveness of team working of police official in Anti Trafficking in Persons Division were    
1) To study the operational level of learning organization of Police official in Anti Trafficking in 
Persons Division 2) To study the effectiveness of team working of police officials in Anti 
Trafficking in Persons Division 3) To study the relationship between learning organization and 
effectiveness in working as a team of police official in Anti Trafficking in Persons Division, using 
Questionnaires as a tool to collect information from 205 police officials in Anti Trafficking in 
Persons Division. The statistics used in this study were frequency, percentage, mean and standard 
deviation, coefficient of Pearson. The result of the study found that: 
 1. The operation of learning organization was at the high level with an average of 3.95.  
In consideration of individual aspect, it was found that all aspects were at the high level, having 
the organizational change ranked the first, followed by dynamics of learning aspect, knowledge 
management aspect, increased member’s power, with an average of 3.93, and the application of 
technology. 
  2. The effectiveness of team working of police official at the Anti Trafficking in Persons 
Division general was at the high level with an average of 3.94. In consideration on individual 
aspect, it was at the high level in all aspect, i.e. the understanding on team working ranked the 
first, followed by the relationship between members in the group or working team and the skills 
of team working. 
    3. The operation of learning organization, dynamic of learning aspect, organizational 
change aspect,  dynamics of learning aspect, increased member’s power aspect and the 
application of technology, having a positive relationship with the effectiveness in the operations 
as a team working p of police officials in the Anti Trafficking in Persons Division. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับ นีสํ าเร็จลุ ล่วงได้ด้วยดี เป็นอย่างยิง  ผู้เขี ยนขอขอบพระคุณ                  
รองศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์ ทีกรุณาเสียสละเวลามาเป็นอาจารยที์ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ 
และไดใ้ห้คาํปรึกษา แนะนาํ ตรวจตรา แกไ้ข และติดตามความคืบหน้า ตลอดจนมอบความกรุณา
ดูแลเอาใจใส่ในการทาํวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จลุล่วง  

   ขอขอบพระคุณคณะขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์  ทีให้ความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   ขอขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน  ทีมอบความรัก         
ความห่วงใย และใหก้าํลงัใจดว้ยดีเสมอมา  

   สุดทา้ยนี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิงวา่ วิทยานิพนธ์ฉบบันีทีไดท้าํการศึกษา จะเป็นประโยชน์
อยา่งมากในการใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงองคก์ารแห่งการเรียนรู้เพือให้ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบติังานแบบกลุ่มของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษยม์ากยงิขึน 
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